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حمليات

«القومي» و�أهالي الكورة وال�شمال ي�ش ّيعون الدكتورة مي عبد اهلل �سعادة في م�أتم حزبي و�شعبي مهيب

5

مه ّنا :جوهرة نه�ضوية في ف�ضائنا الأنطاكي الم�شرقي الرحب

حردان وعقيلته والوفد القيادي والدويهي يقدّمون التعازي
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي ومنطقة الكورة
والشمال الشاعرة واألديبة الدكتورة مي سعادة بمأتم حزبي
ورسمي وشعبي مهيب في أميون الكورة ،يليق بمناضلة أعطت
أجمل سنوات عمرها في الصراع من أجل قضية تساوي وجودها،
فلم تعتب عليها السجون ،وهي التي وقفت وقفات ع ّز إلى جانب
زوجها الرئيس األسبق للحزب الراحل الدكتور عبد الله سعادة،
وهي التي انضمت في وقت مبكر إلى موكب أمهات شهداء الحزب،
يوم قدّمت فلذة كبدها نقوال شهيدا ً من أجل وحدة الوطن.
قضت ع��ق��ودا ً طويلة في ممارسة أنبل مهنة ،ت��داوي آالم
المرضى ،وتقدّم العافية للمحتاجين ،مخيمات الفلسطينيين في
شمال لبنان تعرفها ،وأحزمة البؤس المحيطة بمدينة طرابلس
وأحياء المدينة خبرت براعتها ومحبتها للناس ،تقدّم العالج
وال��دواء ،وهي السيدة التي ما توانت يوما ً عن واجباتها تجاه
أسرتها ،فأعطت لألمة شبابا ً مارسوا الحياة بع ّزة وإباء.
ش��ارك في وداع الراحلة الدكتورة مي سعادة إل��ى جانب
عائلتها ونجلها عضو المكتب السياسي النائب السابق سليم
سعادة وأهالي أميون والكورة ،قيادة الحزب السوري القومي
االجتمايي ،وممثلو الرؤساء والرسميون ورجال الدين وطيف
واسع من واألصدقاء ،من األطباء واألدب��اء والشعراء وأساتذة
م��دارس وجامعات ،ووف��ود من مختلف مناطق ال��ك��ورة ،ومن
طرابلس والبترون وزغرتا وعكار.
تقدّم المش ّيعين رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،نائب
الرئيس توفيق مهنا ،رئيس المكتب السياسي المركزي الوزير
السابق علي قانصو ،الرئيسان السابقان للحزب مسعد حجل
وجبران عريحي وعدد كبير من أعضاء القيادة الحزبية.
وم ّثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام
سالم النائب اسطفان الدويهي ،وتم ّثل رئيس تيار المردة النائب
النائب سليمان فرنجية بنجله طوني فرنجية والوزير السابق
يوسف سعادة ،وم ّثل قائد الجيش العماد قهوجي العميد فوزي
خ��وري ،ومدير مخابرات الجيش العميد الركن إدم��ون فاضل
المقدّم نجيب النبوت.
وشارك في التشييع ،وفد من حزب الله والمقاومة تقدّمه عضو
المجلس السياسي الحاج محمد صالح ،عدد من ممثلي األحزاب
والقوى والهيئات ،وفاعليات المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير
وحشد قومي وشعبي.
سار في مقدّمة موكب التشييع حملة األعالم واألكاليل ،بينها
إكليل باسم رئيس الحزب ،وأكاليل أخرى باسم رئيس مجلس
ال��ن��واب ورئيس مجلس ال���وزراء ،وق��د رفعت ثلة من «نسور
الزوبعة» النعش على األكتاف ملفوفا ً بعلم الزوبعة.
الموكب المهيب سار على طول االوتوستراد وسط هتافات «يا
أبناء الحياة» ،صعودا ً إلى كنيسة مار جاورجيوس ،حيث كان
حشد كبير ينتظر وصول الجثمان ،الذي اخترق الصفوف إلى
داخل قاعة الكنيسة.
نصار كاهن بلدة أميون ،كلمة
بعد الصالة ،ألقى األب الياس ّ
ورحب بالحضور وبالمسؤولين.
عدّد فيها مزايا الراحلةّ ،

ديب

وألقى عبد الله ديب كلمة جاء فيها :ها نحن اليوم نلتقي في
وداع الزوجة التي ذاقت مرارة االعتقال ،األم التي فاخرت بابنها
نقوال يوم استشهاده ،السيدة التي اعتبرها كل من التقاها أمه،
حتى س ّماها القوميون االجتماعيون أ ّمنا ،إنها باختصار مي
سعادة.
الطب برعت ،في الشعر أبدعت ،في الرسم أشرقت ،في
في
ّ
المجتمع رائدة ،في البطولة قائدة ،هي السيدة المتكاملة ،هي مي
سعادة التي قالت لحضرة الزعيم أنطون سعاده عند زيارته إلى
طرابلس عام :1948
أزعيم سوريا وباعث روحها
إن الرجاء سعادة بك يعقد!
إ ّنا وثقنا مذ رجعت إلى الحمى
أن الحياة لنا وأنت لها الغد

كلمة العائلة

وألقت كلمة العائلة ابنة الراحلة ،الدكتورة ليلى سعادة

مقدّم موكب التشييع

مهنّا

سعادة

�أمهات �شهدائنا يحملن
�أج�ساد �أبنائهن الطاهرة
فوق الراحات ويعدن
بمزيد من القوافل
حتى ال ي�ضيع الوطن
والأر�ض والهوية
فرح فقالت :من أين أبدأ يا أمي؟ وعلى ماذا أضيء يا غطاء أيام
الصقيع؟ وما هي حدود عائلتك يا أمي؟ أفرادها؟ شموخ أميونها؟
ّ
اعتزاز كورتها؟ كبر طرابلسها؟ امتداد شمالها؟ تراب وطنها؟ أو
جحافل شهدائها يا أ ّم الشهيد ،أ ّم الشهداء ..كيف أنصفك يا أمي
في يوم ال ّرحيل إلى جنة الخلد ،جنة الحبيبين؟
كيف أنصفك يا ذاكرة القرن لمجتم ٍع بأسره؟ كيف أنصفك؟
طبا ً وشعراً ،أدبا ً وفكراً ،نضاال ً وأس��راً ،صعوباتٍ م ّرة ،مواقف
كبرى ،شموخا ً وفخراً...
كيف أنصفك يا أمي ،يا سيدة المنبر والكلمة؟ كيف أنصفك؟
قيما ً حرة ،وفا ًء ب ّراً ،إيمانا ً وفراً ،عطا ًء بحراً ،حنانا ً وسحراً...
ويا «بطل الشياح» ماذا تروم؟ في عرس خلودها هذا
فال الفراق فراقا،
وال الرحيل رحيال،
ال الغياب غيابا ...
ألنها سكنت روحها في أرواحنا وقلبها في قلوبنا وتاريخها
المجيد في ذكرياتنا.
فكم طبّبت يا أمي ،فناحت قلوب مرضاك شذى وشكراً.
وكم نظمت ،فتمايلنا على أبياتك المتألقة سكرى.
وكم أحببت ،فض ّمتنا أجنحة مشاعرك أروع غمرة.
وكم زرعت ،فسكبت خيراتك لتنبتي زهوراً.
وكم أبدعت ،فتألألت عيوننا سعادة ونوراً.
وكم ناضلت ،فشاركك مسيرتك األبطال نسوراً.
وما تعبت ،فحملت الصليب الكبير عمراً.
وتم ّنيت يا أمي لو أنّ لديّ موهبتك الشعرية ،ألر ّد لك اليوم
علي .ورحت ألملم فتات موائدك األدبية
بعضا ً من بعض ما لك ّ
السخية ،وغمست ريشتي في حبّي المتناهي وذكرياتي الغنية.
واليوم ،قررت أن أطلق العنان لمشاعري وأن أقلّد وقفتك األبية،
فكانت هذه األبيات لك أميرتي ،نظمها قلبي ولون ّتها محبتي
الوفية.
إنّ الذي بين أمي وبيننا لمختلف جدا ً
قوامه محبّة

ديب

عصبه أصالة
لن يعرف البعد
صاغه حلم نم ٍر أبرص وخيال
روته دماء نقوال وآمال
داوته يداها ،رفدته أجيال
نظمته شعراً ،نسجه الكمال
حاكته بو ّد سنين طوال
الرب
ملعبه اإلباء ،شمسه الوفاء ،حدوده السماء ،يعانق ّ
الطب بالمثل ،والنضال باألمل ،سقيت طفولتنا
أمي جبلت
ّ
العطشى ألبي بالقبل ،ثابت ٌة أبداً ،بال كل ٍل وال وجل ،بنيت للبطولة
منبراً ،وللشهادة معبراً ،وللمواطنة مهداً.
ما رضيت الرضوخ لواقع الحال ،مارست التحدّي ،سعيت
لألعالي ،صهرت النفوس ما بعد المحال ،زرعت اإليمان ،صقلت
اإلنسان ،فكنت الردّ.
أم رسمها حلم ،تلبّي الدّعوة وللصعاب تبتسم ،نورها
أنت ٌّ
ببريق الشمس يلتئم ،جبينها بقمم الع ّز يلتحم ،ق ّوتها التزام،
سعيها سالم ،حياتها إقدام ،ح ّققت المجد.
ما بيننا لن يطاله مرور الزمان ،ولن يغيّر فيه تبديل المكان.
الحب،
أصي ٌل ،ثابتٌ  ،ونسجته األماني ،مربضه القلب ،مكنزه
ّ
ٌ
لمختلف ج ّداً.
نثرته ورداً .لذا ،فالذي بين أمي وبيننا
وختمت :أيها األحباء واألصدقاء ،العائلة بأسرها تشكركم
عميق الشكر على حضوركم ومشاركتكم ومواساتكم ومحبّتكم،
وتش ّد على أياديكم وتقبّلكم فردا ً فرداً ،وتطلب من الله أن يحفظكم،
ويبعد عنكم ك ّل مكروه ،وتتم ّنى أن تر ّد لكم الجميل في مناسبات
الفرح والسعادة والع ّز والخير ،وتتم ّنى عليكم وبإصرار كبير خلع
السواد ألنّ تلك مشيئة الوالدة .نشكركم ...ثم نعود فنشكركم...
فنعود.

مهنا

ثم ألقى كلمة الحزب نائب رئيس الحزب توفيق مهنا فقال:
في أيّ مناسبة أو زمانٍ أو مكان ،يذكر اسم الدكتورة مي سعاده
يحضر إلى الذهن تلقائيا ً رمزية أيقونة تحيط بها هال ٌة من
االحترام والهيبة والعنفوان والكرامة.

�صفوفنا �صفوف �أبناء
النه�ضة برهان قاطع �أن
لبنان جديد قد ولد من
خميرة مبادئ حزبنا

وحدها المقاومة ت� ّؤ�س�س
لمعادلة االنت�صار
وت�صنع فرق ًا في قواعد
اال�شتباك مع العدو وتعد
بالن�صر الدائم
الدكتورة مي سعاده هي جوهرة نهضوية في فضائنا االنطاكي
المشرقي الرحب ،يأخذك بريقها المضيء وتسحرك ومضات
أشعتها من أي زاوية نظرت اليها.
هي مثال اإلنسان الجديد في أمتنا الذي تكاملت في شخصه
الصفات الراقية وات��ح��دت :هي الطبيبة الناجحة وال��رائ��دة،
والمناضلة الملتزمة والخطيبة المفوهة والمقاومة الصلبة
والشاعرة المرهفة ،هي الزوجة الوفية للرئيس الراحل والقائ ٍد
التاريخي اللماح في مزاياه ،األمين الدكتور عبد الله سعاده،
كانت شريكته في تحمل أعباء مسيرة الحزب والنهضة والقضية،
ولم تلتفت إلى أيّ مصاعب او تحدّيات أو أهوال أو تتهيبها.
هي األم التي ر ّب��ت ورع��ت أس��رة قومية اجتماعية متسلحة
بالعلم والمعرفة والثقافة واألخ�لاق والمناقب ،أس��رة شقت
طريقها وتبوأت مراكز مرموقة على المستوى المهني والسياسي
واألكاديمي ،من الدكتور حنا إلى الشهيد المهندس نقوال ،ومن
النائب السابق األمين سليم ,إلى الدكتورة ليلى العميدة في
الجامعة اللبنانية ،فأضافت إلى رصيد البيت الكبير أرصد ًة
كبيرة بجهدها وتفانيها.
الدكتورة مي أ ّم استثنائية أنجبت شهيداً ،لم ترثه شعراً ،بل
غزلت له أبياتا ً من الشعر بأحرف العز ووهج الشهادة ووجدان
األم��وم��ة الصادقة .وص��دح صوتها أم��ام جثمان البطل نقوال
المسجى تحت مرأى نظرها شعراً:
ّ
أيا بطل الشياح إني فخور ٌة
ورأسي ما بين السحاب مقيم
الحياة في قاموس أمهات شهدائنا وقفة ع ّز
ف��ي ابجدية لغتها ال��ش��ه��داء أح��ي��اء ال أم���وات وه��م طالئع
االنتصارات الكبرى.
هي ص��ورة األم المعطاءة في أمتنا ،ق��دوة نضالية متألقة،
كما أمهات أبطالنا وشهدائنا وأجيال النصر االتي في فلسطين
وال��ج��والن والشام ولبنان وال��ع��راق ،يحملن أجساد أبنائهن
الطاهرة فوق الراحات ويعدن بمزيد من قوافل الشهداء ،كي ال
يضيع الوطن واألرض والهوية.
في قاموس أمهاتنا الحياة ال تكون إال وقفات ع ٍ��ز من أجل

القضايا النبيلة ،وهل من قضية أنبل من قضية األمة ومقام أعلى
من مقام الوطن مكلالً بالشهادة والكرامة.
وأض��اف مهنا مخاطبا ً الراحلة :ترحلين ويبقى حضورك
يشع في وجداننا .وأنت ابن ٌة بارة لكورة العلم والنور والنهضة،
الكورة المخضوضرة بزيتونها الدهري في كل الفصول ،ما غبت
عنها يوماً ،ال عن عائالتها ،وال بيوتاتها ،وال عن هموم أبنائها
وتطلعاتهم ،ولم يجبرك في أي ظرف مد التطرف الظالمي على
مغادرة مدينة الفيحاء طرابلس عاصمة الشمال ،مدينة العلم
والعلماء واالنفتاح واالنتماء ،حيث كنت تمارسين مهنة الطب
بأخالق رفيعة ،وتزاولين عملك في أصعب الظروف وأقساها،
ٍ
وتتنقلين بين احيائها وفي المخيمات الفلسطينية المحيطة
تعاينين المرضى وتسعفينهم بالدواء ،من طهر يديك رأت النور
ٌ
اجيال جديدة ،وأبدعت اناملك أشعارا ً مغناة.
نأتيك من كل مكان من هذا الوطن ،حاملين رسالة النهضة
وباعثها الزعيم أنطون سعاده ،محطمين األصفاد واألغالل التي
تمزق وحدة شعبنا وتعيق نموه وتقدمه وتط ّوره.
وأض���اف مهنا :صفوفنا صفوف أب��ن��اء النهضة القومية
االجتماعية ،برهان قاطع أن لبنان جديد قد ولد من خميرة مبادئ
الحزب السوري القومي االجتماعي ،التي جددت حياتنا ووضعت
قيما ً لمفاهيم جديدة ،وأن كل ادعاء أو ترويج الستحالة تجاوز
لبنان النظام الطائفي وتركيبة الديمقراطية الطوائفية ساقط
حتماً ،ويحمل الغش والتزوير ويصادر إرادة التجديد والتطوير
ويمنع العبور إلى الدولة الديمقراطية المدنية العلمانية المرتجاة
التي هي قارب النجاة الوحيد من بحر الظلمات وموجه القاتل.
إنها أغالل التعصب الطائفي والمذهبي ،وأصفاد الحقد الجاهلي
المتخلف ،وقيود قوى الرجعة والتبعية واالرتهان التي تمعن
تمزيقا ً وتفتيتا ً وتشتيتاً ،وتحول الدولة حطام ،والمؤسسات
حطام ،والهوية الوطنية الجامعة حطام.
إلى متى يستمر االستنزاف والتدمير الذاتي لمق ّومات الدولة
والمجتمع؟ إلى متى يستمر ّ
بث السموم وطعن المقاومة وتشويه
صورتها ،وهي أنبل ظاهرة ومخزون يعبر عن إرادة شعبنا وعن
القوة التي قهرت عدو المصير القومي العدو اليهودي الصهيوني.
إل��ى متى يستمر التشكيك بمعادلة الشعب والجيش
والمقاومة؟ إلى متى هذا االنحطاط في وصم المقاومة إرهابا ً ترى
من يقاتل اإلرهاب إذا ً أهي االنظمة التى تموله وتغذيه وتدربه
ونفتح له المعابر ،ليضرب محور المقاومة في أمتنا خدمة
يؤسس
مجانية مفضوحة لعدونا؟ وحدها المقاومة ومحورها ّ
معادلة االنتصار ويصنع فرقا ً في قواعد االشتباك مع العدو ويعد
بالنصر الدائم.
واستطرد مه ّنا قائالً :في بداية صباها تظاهرت الدكتورة مي
مع مجموعة من الرفيقات والمناضالت داعي ًة إلى إطالق حرية
المعتقلين القوميين االجتماعيين في ثالثينات القرن الماضي،
واستضافتها سجون النظام اللبناني ف��ي ال��ث��ورة القومية
االجتماعية الثانية عام .1962
سجان ،خرجت من السجن أكثر صالبة
لم يرهبها سجنٌ أو ّ
ًوعنادا ً ووجهت رسالتها التاريخية إلى زوجها رئيس الحزب
الدكتور عبد الله سعاده وخاطبته في سجنه قائل ًة( :إن وقفة
جريئة واحدة في الحياة تكفي .كرامتك ومصير حزبك أهم عندي
منا ،ومن حياتك رغم أنها غالية ٌ جدا ً على قلبي).
هذه مي هذه شخصتها ومسيرتها المتألقة حيث كانت على
الدوام مسيرة صعو ٍد نحو القمم .ألن اقدامها مشت على ( درب
القمر).
أليست دروب الكورة الخضراء كلها دربا ً للقمر ،كما اختصرها
األدي���ب القومي الكبير ف��ؤاد سليمان ،اب��ن النهضة القومية
االجتماعية وابن الكورة الشامخة؟
الوفاء كل الوفاء لك ،واالمتنان لمسيرتك وبصماتك الحية.
لنوحد كل
وعهدا ً أن نكمل المسيرة وأن تلهمنا سيرتك الناصعة
ّ
قدراتنا وإرادتنا ،لتبقى راية حزبنا مرفوعة وتنتصب هاماتنا
كالبنيان المرصوص وحدة قومية ق��ادرة على مصارعة تنين
المفاسد واإلرهاب والتخلف والجهل ،حتى نقضي عليه ونحرر
شعبنا من براثنه القاتلة.
تحية إك��ب��ار ل��روح��ك ،يغيب الجسد وتبقين أن��ت دائمة
الحضور.

